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Trajnim 4 ditor i NSPK-ve të DVP 

Tiranë dhe Komisariatit  të Vores.  

  

 

 

 

 

 

 

DVP Elbasan: Pajisje dhe trajnim 

specialistësh të DhF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnime për DHF. 
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Në mbështetje të fushatës 

kombëtare të 16 Ditëve të Aktivizmit 

kundër Dhunës me Bazë Gjinore, 

prej datës 26 Nëntor deri në datën 

10 Dhjetor 2018, janë organizuar 

aktivitete ndërgjegjësimi përmes 

ngritjes së Këndeve Informuese me 

pjesëmarrjen e nxënësve të 31 

shkollave të mesme në 7 qarqe, 

Tiranë, Durrës, Elbasan, Kukës, Fier, 

Shkodër dhe Gjirokastër. Fushata u 

realizua në bashkëpunim me DPP-në, 

DVP-të në qarqe dhe me angazhimin 

e 11 Organizatave të Shoqërisë 

Civile, zbatuese të projekteve të 

Skemës së Granteve. Qëllimi i 

fushatës ishte rritja e ndërgjegjësimit 

të të rinjve mbi fenomenin e dhunës 

ndaj grave dhe vajzave si dhe nxitjen 

e ndërmarrjes së veprimeve të 

përbashkëta për parandalimin e këtij 

fenomeni. 

Fushata u mbështet me materiale të 

ndryshme promocionale si postera, 

banera, fletepalosje, stilolapsa të 

loguar, etj.  

Aktivitete për 16 ditët e aktivizmit kundër DhBGj.  

http://www.cp-project.al
mailto:info@cp-project.al


 
 

DVP Elbasan: Pajisje 
dhe trajnim specialistësh DhF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Përfundon instalimi i pajisjeve 
dhe  trajnimi i specialisteve për Njësinë e 
intervistimit të të Miturve  dhe Viktimave 
të DhF. 
 
Pas përfundimit të instalimit të pajisjeve 
të regjistrimit audio dhe video pranë 
njësisë për intervistimin e të miturve dhe 
viktimave të dhunës në familje në DVP 
Elbasan, specialistë të DhF dhe specialistë 
të hetimit të krimit u trajnuan për 
përdorimin me efiçencë të  tyre. 

Me kompletimin e kësaj njësie me pajisje 
dhe ekspertizë plotësohen standardet 
dhe normativat më të fundit 
ndërkombëtare të intervistimit duke 
synuar kufizimin e numrit të 
intervistimeve, deklarimeve dhe seancave 
që përfshijnë të miturin dhe viktimën e 
dhunës si dhe rritjen e cilësisë së hetimit. 
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Në vijim të trajnimeve të ndihmës 

specialistëve të policimit në komunitet 

me synim rritjen e aftësive profesionale 

për policimin në komunitet, nga datat 16

-19 Dhjetor 2019, u zhvilluan trajnimet 4 

ditore të NSPK-ve, në Akademinë e 

Sigurisë. Trajnimet u zhvilluan  në dy 

grupe paralele njëkohësisht të DVP 

Tirane ( grupi i tretë dhe i katert ) dhe 

Komisariatit të Vorës.  

Në trajnim morën pjesë gjithsej 44 NSPK 

nga 6 komisariatet e Tiranës   si dhe të 

komisariatit të Vorës. 

Trajnimet kishin për qëllim rritjen e 

aftësive profesionale për policimin në 

komunitet. Ekspertët e programit SCPA 

në bashkëpunim me Akademinë e 

Sigurisë trajtuan gjerësisht temat teorike 

të tilla si Policimi në Komunitet si filozofi, 

sistemi dhe elementet e PK etj.  

Një hapësirë e konsiderueshme iu 

dedikua trajtimit në mënyrë praktike të 

rolit, detyrave dhe përgjegjësive të NSPK-

ve, si dhe të parandalimit në rendin 

publik, veprimit pro-aktiv në vend të atij 

reagues, bashkëpunimit të brendshëm 

në zonat policore si dhe bashkëpunimit 

me qytetarët dhe aktorët e tjerë të 

komunitetit etj. 

Pjesëmarrësit patën rastin të 

shkëmbenin eksperiencat e tyre dhe i 

ballafaquan ato me përvojat 

ndërkombëtare dhe ato të rajonit. Ata e 

vlerësuan angazhimin, si dhe 

metodologjinë e përdorur dhe shprehën 

dëshirën për të pasur trajnime të 

ngjashme në të ardhmen. 

Trajnim i NSPK-ve të DVP Tiranë dhe 
Komisariatit  të Vorës  
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Trajnime për DHF 

Në datat 17 dhe 18 Dhjetor 2018, në 

komisariatin e Tropojës dhe të Kukësit  

u zhvillua trajnimi me teme 

”Ndryshimet ligjore në adresimin  e 

dhunës  në familje”.  

Në trajnim morën pjesë 25 Ndihmës 

specialistë të Policimit në komunitet 

dhe specialistë të hetimit të krimit nga 

personeli i Komisariatit të Kukësit dhe 

të Tropojës  

Pjesëmarrësit ndoqën me interes 

trajnimin i cili u drejtua nga ekspertja  

kombëtare  e programit SCPA për  DHF  

dhe shefja e sektorit të  mbrojtjes së 

të miturve  dhe DhF në DPP. 

 
Takime Informuese ne DVP me 
sektorin e analizës strategjike. 
 

Ne vijim të aprovimit të dokumentit 

për Procedurat Standarde  të 

Planifikimit dhe Analizës Strategjike, 

gjatë muajit dhjetor 2019, Ekipi i SCPA 

ka organizuar një seri takimesh 

informative me DVP-të respektivisht 

me Sektorin e Analizës dhe Planifikimit 

Strategjik në DVP-te e Shkodrës, 

Elbasanit, Korçës, Fierit, Vlorës, 

Lezhës, Kukësit dhe Dibrës. Gjithashtu, 

në këto takime morën pjesë,  

përfaqësues të Sektorit të studimeve 

strategjike dhe planifikimit në DPP, 

ekspertë kombëtarë dhe 

ndërkombëtarë për analizën 

strategjike të programit dhe niveli i 

lartë drejtues i DVP-ve . 

Qëllimi i takimit ishte njohja dhe një 

diskutim i hapur në lidhje me: 

1.Dokumentin e Procedurave 

Standarde përfshirë diskutime dhe 

shembuj konkrete në lidhje me 

raportimin për vitin 2019 sipas 

formatit të ri; 

2. Përgatitja për Prioritetet Strategjike 

Vjetore për vitin 2020 - diskutime mbi 

formatin dhe përmbajtjen për 

dokumentin dhe procesin e Planit 

Strategjik dhe mënyra si të 

përcaktojmë Prioritetet; objektivat 

strategjikë dhe veprimet dhe masat 

kryesore që duhen përgatitur gjatë 

procesit të hartimit të Planit Strategjik 

për vitin që vjen. 

Mekanizmi i Referimit, 
Sarande.. 

Të premten, me datë 13 dhjetor,  në 

zbatim të projektit “ Forcimi i lidhjeve 

komunitet, polici për reduktimin e 

rasteve të dhunës në familje dhe në 

shoqëri”, shoqata Jona Sarandë, ishte 

në shkollën “Bido Sejko” Konispol, për 

zhvillimin e aktiviteteve sensibilizuese 

me nxënësit e kësaj shkolle.  

Këtu u diskutuan çështje që kanë të 

bëjnë me dhunën në bazë gjinore, si 

dhe u dha informacion mbi funksionet 

që kryejnë dhe shërbimet që ofrojnë 

institucionet anëtare të mekanizmit të 

referimit.  

Qëllimi i këtyre aktiviteteve është 

parandalimi i dhunës në shkollë, 

bulizmi dhe në marrëdhënie familjare. 

Aktivitete të tjera  


